
CERTIFICĂRILE CONTORULUI
INTELIGENT
Contorul îndeplinește condițiile de calitate, siguranță și de metrologie prevăzute 
de legislația locală sau comunitară după cum urmează:

• Este marcat CE și este însoțit de certificatul de conformitate (conform 
dispozițiilor de la art. 5 din DG nr. 1022/2002) prin care se atestă faptul că produsul 
nu pune în pericol viața, sănătatea, siguranța la locul de muncă și nu are un 
impact negativ asupra mediului.

• Este marcat M19 în conformitate cu cerințele de marcaj metrologic aplicabile 
prin Directiva europeană 2004/22/CE (Measuring Instruments Directive) pentru 
înregistrarea energiei active.

• Este conform cu următoarele standarde sau documente: EN 50470-1, EN 
50470-3, EN62052-11, EN 62053-23

• Este certificat metrologic BRML și este marcat cu un simbol precum RO 048 13

Tehnologia sistemelor de măsurare inteligente presupune colectarea datelor de decontare, mărimilor 
de instrumentație și datelor de stare, așa cum sunt definite de Ordinul ANRE nr.177/2018. Aceste date 
urmează să fie folosite în scopul facturării energiei electrice consumate/produse, monitorizarea 
parametrilor electrici prevăzuți în avizul de racordare și monitorizarea parametrilor necesari pentru 
determinarea indicatorilor de calitate a serviciului de distribuție. 
În conformitate cu dispozițiile Regulamentul UE 2018/679, beneficiați de următoarele drepturi  aferente 
prelucrării datelor cu caracter personal: (i) dreptul de a fi informat cu privire la prelucrarea datelor cu 
caracter personal (ii) dreptul de acces la datele cu caracter personal, (iii) dreptul de rectificare a datelor 
cu caracter personal, (iv) dreptul la ștergerea  datelor cu caracter personal, (v) dreptul de restricționare 
a prelucrării datelor cu caracter personal, (vi) dreptul la portabilitatea datelor cu caracter personal, (vii) 
dreptul de opoziție, (viii) drepturi în legatură cu un proces decizional individual automatizat, (ix) 
dreptul de a  înainta o plângere, (x) dreptul de a vă adresa justiției, (xi) dreptul de a fi informat cu 
privire la încălcarea securității datelor cu caracter personal. 
În cazul în care doriți să vă exercitați aceste drepturi, puteți înainta o cerere scrisă, datată și semnată:
• La adresa de e-mail dpo.e-distributie@enel.com, 
• La adresa sediului social al subscrisei;
• Prin accesarea website-ului www.e-distributie.com – secțiunea Clienți prin accesarea contului 
dumneavoastră. 

Totodată, în cazul în care aveți nevoie de informații suplimentare referitoare la activitățile de procesare 
realizate de sistemele de măsură inteligente puteți solicita (i) sprijinul Responsabilului cu protecția 
datelor cu caracter personal, respectiv la adresa de e-mail dpo.e-distributie@enel.com sau (ii) accesa 
website-ul www.e-distributie.com subsecțiunea Protecția datelor sau subsecțiunea Contorul inteligent.



Pentru mai multe informații puteți accesa www.e-distributie.com, secțiunea contorul inteligent.

*Apel cu tarif normal din rețelele naționale, program de funcționare Call-Center L-V 8:00-17:00.

Banat
T: 021 301 5301*
E: sm.banat@e-distributie.com

Dobrogea
T: 021 301 5301*
E: sm.dobrogea@e-distributie.com

Muntenia
T: 021 301 5301*
E: sm.muntenia@e-distributie.com


